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Kötöttfogás /Struhács György, Takács Ferenc/ 

 

Induló országok száma: 31 

 
 

Értékelés: 

 
Súlycsoport  /létszám: 60 kg 18 fő 

Induló neve /születési éve: Török Tamás 1999 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 13. hely 1. 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0 - 1 

1.mérkőzés: / végeredmény,  AZE : HUN 8 : 6 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Küzdeni tudás 

Hiányosságok: Erőben el van maradva a nemzetközi élbolytól 

Észrevétel:  

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 63 kg 18 fő 

Induló neve /születési éve: Váncza István 1999 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 3. hely5 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 4 - 1 

1.mérkőzés: név  végeredmény HUN : ESP 8 : 0 

2.mérkőzés:  HUN : ITA 11 : 0 

3.mérkőzés: HUN : ARM 6 : 0 

4.mérkőzés: UKR : HUN 6 : 2 

5.mérkőzés: HUN : POL 6 : 2 

Pozitívumok: Hozzáállásban, technikában és erőben is sokat fejlődött az utóbbi 

időben.  

Hiányosságok:  

Észrevétel: Erőben még további fejlődés. 

 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 67 kg 22 fő 

Induló neve /születési éve: Gyürki Tibor 2000 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 17. 1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0 – 1 

1.mérkőzés: név / végeredmény MDA : HUN 8 : 0 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok:  

Hiányosságok: Erőben és technikába elvan maradva a nemzetközi mezőnytől. 

Észrevétel:  

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 72 kg 22 fő 

Induló neve /születési éve: Lévai Tamás 1999 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 3. hely 4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 3 - 1 
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1.mérkőzés: név /végeredmény HUN : ITA 9 : 0 

2.mérkőzés:  HUN : BUL 8 : 0 

3.mérkőzés: RUS : HUN 7 : 0 

4.mérkőzés: HUN : GER 9 : 0 

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Állásból és lenti helyzetben sok akció, küzdeni tudás. 

Hiányosságok: Térdelő helyzet védekezésen javítani kell. 

Észrevétel:  

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 77 kg 21 fő 

Induló neve /születési éve: Kismóni Móricz 1998 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 13. hely 1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0 – 1 

1.mérkőzés: név  végeredmény,  UKR : HUN 8 : 3 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Erőben felveszi a versenyt a nemzetközi mezönnyel. 

Hiányosságok: Stílusbeli változás kell az állás birkózásában, a térdelő helyzetben 

több fogás fajtát kell megtanulnia. 

Észrevétel:  

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 82 kg 16 fő 

Induló neve /születési éve: Takács István 2000 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 9. hely 1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0 – 1 

1.mérkőzés: név végeredmény POL : HUN 7 : 4 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Technikai tudás 

Hiányosságok: A súlycsoportjába még nem erősödött bele kevés a súlya. 

Észrevétel:  

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 87 kg 20 fő 

Induló neve /születési éve: Szőke Alex 2000 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 2. hely 5 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 4 – 1 

1.mérkőzés: név  végeredmény, / HUN : FIN 10 : 1 

2.mérkőzés:  HUN : BLR 9 : 0 

3.mérkőzés: HUN : TUR 3 : 0 

4.mérkőzés: HUN : POL + : 1 

5.mérkőzés: GEO : HUN 7 : 1 

Pozitívumok: Sokat javult a lenti támadása és védekezése. Küzdeni tudás. 

Hiányosságok: Állás birkózásban egy stabil fogás kialakítása szükséges 

Észrevétel:  

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 97 kg 16 fő 

Induló neve /születési éve: Érsek Róbert 1998 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 7. hely/3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1 – 2 

1.mérkőzés: név végeredmény, HUN : UKR 9 : 0 
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2.mérkőzés:  AUT : HUN 5 : 3 

3.mérkőzés: ITA : HUN 6 : 5 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok:  

Hiányosságok: Erőben elvan maradva a nemzetközi élmezőnytől, koncentráció 

hiánya. 

Észrevétel: Pszichológus bevonása szükséges 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 130 kg  13 fő 

Induló neve /születési éve: Vátzi Roland 1999 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 9. hely 1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0 – 1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény TUR : HUN 8 : 3  

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok:  

Hiányosságok: Erőben elvan maradva a nemzetközi élmezőnytől kevés a súlya. 

Észrevétel:  

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 

 

Induló neve /születési éve:  

Elért helyezés /mérkőzések száma:  

Győztes- /vesztes mérkőzések száma:  

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok:  

Hiányosságok:  

Észrevétel:  
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Szabadfogás /Bánkuti Zsolt/  

 

Induló országok száma: 18 

 

Induló versenyzők száma: 167 

 

Értékelés: 
Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 57 kg/szf/20 fő 

Induló neve /születési éve: Farkas Rajmund/2000/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 5./4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Farkas-Butnaru MDA 9-9/9-3/ 

 

 

 

2.mérkőzés:  Farkas-Koika BLR 14-3/8-3/ 

3.mérkőzés: Farkas-Harutyunyan 10-0 

4.mérkőzés: Rzazade AZE-Farkas 11-0 

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Bal kar alából jól birkózik,onnan az elvezetések illetve a lábra 

támadásokat jól hajtotta végre,a fejlefogás helyzeteket jól 

megoldotta,lentről a pörgetéseket jól csinálta,a páros lábra 

támadásokat jól alkalmazta!Tetszett a hozzáállása a versenyen bátran 

birkózott nem érdekelte hogy éppen kivel kell birkóznia!   

Hiányosságok: Hajlamos arra hogy megcsinálja a pontjait és egy kicsit „ráül” az 

eredményre és magára húzza az ellenfelét,lábvédésen még kell 

javítania,és néha elveszti a fejét és belemegy egy adok-kapokba erre 

itt is volt példa az elődöntőbe ahol sajnos meg is intették ezért! 

Észrevétel: Azt gondolom hogy hozzáállásban nagyon sokat fejlődött és az edzés 

munkája is kiemelkedő volt a felkészülés alatt! 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 61 kg/szf/19 fő 

Induló neve /születési éve: Kiss Károly/2000/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: -/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Colesnic MDA-Kiss 6-3 nál tus  

 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok:  

Hiányosságok:  

Észrevétel:  

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 65 kg/szf/21 fő 

Induló neve /születési éve: Vilhelm Zoltán/1999/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: -/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Elbakidze GEO-Vilhelm 11-0 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  
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Pozitívumok: Jól mozgatta az ellenfelét, de ebből nem indított támadást!    

Hiányosságok: A mozgatásból nem figyelt a kontrákra és ebből többször levitték, 

messziről birkózott hagyott helyet az ellenfelének és ezért betámadtak 

neki lábra, lentről a pörgetés védés nem volt! 

Észrevétel: Azt gondolom, hogy komolyabban kell hozzáállnia és sokkal 

tudatosabban kell készülnie ahhoz, hogy eredményt érjen el 

nemzetközi versenyeken! 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 70 kg/szf/14 fő 

Induló neve /születési éve: Gulyás Botond/1998/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: -/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Rettinger GER-Gulyás 14-3/4-0/ 

 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok:  Elvezetést jól csinálta csak nem fejezte be, a második menetben 

elkezdett lábra támadni, amiből pontot is csinált! 

Hiányosságok:  A mérkőzés elején nagyon messziről támadott lábra, védekezése 

gyenge volt, nem vállalta fel a szituációkat pedig ez az erőssége, 

dekoncentrált volt és lassú!  

Észrevétel: Magához képest tudása alatt birkózott ennél a német versenyzőnél egy 

4-5 ponttal jobb de ez most sajnos nem jött ki! Sajnálom hogy nem 

tudott több meccset birkózni mert véleményem szerint ebben a 

súlyban egy pontszerző helyre képes lett volna! 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 74 kg/szf/17 fő 

Induló neve /születési éve: Lukács Botond/1998/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: -/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Lukács- Alikhanyan ARM 0-7/0-2/ 

 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Az oldalra elvezetéseket jól csinálta a mérkőzésen csak nem ment 

utána ezért nem tudta levinni az ellenfelét! 

Hiányosságok:  Sajnos nagy volt a fizikai fölény az ellenfele javára, nem tudott 

iramot diktálni, a lábra támadásai lassúak voltak nem tudott közel 

kerülni, parter helyzetből a fizikális különbség miatt könnyen 

megpörgették! 

Észrevétel: Ő is azt gondolom hogy a tudása alatt teljesített, sokkal 

felszabadultabban kellene birkóznia nagyon rágörcsöl a meccsre és 

ezért nem tudja azt birkózni amit tud! 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 79 kg/szf/20 fő 

Induló neve /születési éve: Mester Milán/1999/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 8./2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/1 

  

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Mester- Akulich BLR 4-1/2-1/ 
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2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Egy lábra támadásai és onnan a páros lábra váltásai  jók voltak, 

lábvédéseket jól csinálta, támadó szellemben birkózott!    

Hiányosságok: Keveset mozgatta az ellenfeleit pedig onnan jól tud támadni, a lábra 

támadásokból sok esetben csak egy pontot csinált, meg kell tanulnia, 

hogy a vezetést bizonyos esetben hogy tartsa meg mert sajnos ezen 

elment a bronzmeccse! 

Észrevétel: Végre megtört nála a jég és elhitte, hogy tud nyerni meccset 

világversenyen is! Remélem, hogy ez a lendület tovább viszi és egyre 

több mérkőzést fog megnyerni a jövőben!  

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 86 kg/szf/16 fő 

Induló neve /születési éve: Szurovszki Patrik/1998/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 2./4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 3/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Bielawski POL- Szurovszki 1-8/1-6/ 

 

2.mérkőzés:  Nedealco MDA- Szurovszki 4-5/0-2/ 

3.mérkőzés: Kalashnikov ISR- Szurovszki 6-8/4-2/ 

4.mérkőzés: Szurovszki- Ozen TUR 2-4/0-1/ 

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Az egész versenyen higgadt fejjel birkózott, egy lábra támadások jók 

voltak, végre csinált parter helyzetből is akciót, betartotta a taktikát, 

amit a meccsek előtt megbeszéltünk, a fejlefogás helyzetet jól 

megoldotta, lábvédések jók voltak!  

Hiányosságok: Néha keveset mozgatja az ellenfeleit, időnként messziről támad lábra, 

lentről kevés akciót indít, az első mérkőzések kritikusak ezen még 

javítani kell!  

Észrevétel:  Azt gondolom hogy ez az érem már régóta érett neki mert a 

világversenyek előtti felkészítő versenyeken mindig jól szerepelt de 

az EB.-n és a VB.-n sosem jött ki neki a lépés! 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 92 kg/szf/14 fő 

Induló neve /születési éve: Pataki Sámuel/1999/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 9./2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Zakujev RUS- Pataki 10-0 

 

2.mérkőzés:  Pataki- Erhan MDA 4-16/4-12/ 

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Mivel ő elsősorban kötöttfogású próbálta a kart alá tenni és onnan 

birkózni ,amit egész jól csinált, keresztfogásból jól hajtott végre 

dobást! Az akarásával nem volt baj csak a szabadfogással még 

keveset foglalkozott! 

Hiányosságok: Nem tudja a lábát védeni, és amikor próbált lábra támadni alatta 

maradt és ezért mögé mentek többször, az orsó védése nem volt jó 

lent maradt nem tolta fel magát, a fejlefogásnál nem húzta ki a 

könyököt nem fordult szembe ezért könnyen mögé kerültek! 

Észrevétel: Ha a jövőben a  szabadfogásban akar indulni akkor sokkal többet kell 

az edzéseken gyakorolnia! 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 97 kg/szf/12 fő 
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Induló neve /születési éve: Lángh Martin/2000/ 

Elért helyezés /mérkőzések száma: -/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, 

második menet eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Khubulov RUS Lángh 10-0 

 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Sajnos ebből az egy mérkőzésből pozitívumot nem tudok kiemelni! 

Hiányosságok: A lábvédések nagyon lassúak voltak, a pörgetés védése addig jó volt 

amíg mozgott és nem megfogni akarta, fizikálisa nagyon le van 

maradva a mezőnytől!  

Észrevétel: Sokkal tudatosabban és alázatosabban kell készülnie ahhoz hogy 

legyen keresni valója a nemzetközi mezőnyben! 

 

 
Egyéb (pl.: hány válogatott versenyzővel vett 

részt, összesített győzelmek és verségek száma, 

csapat végeredmény, kirívó esemény történt-e, 

szállás, étkezés utazás rendben volt-e): 

A csapat 9 fővel vett részt 6 győztes és 11 vesztes 

meccset birkóztak. A szállás rendben volt az étkezés 

megfelelő. A versenyen kirívó eset nem volt. Az utazás 

rendben volt. 

 

 

Női szakág /Gyurasits Csaba, Kiss Károly/ 

 
A résztvevő magyar birkózó válogatott és a csapat tagok megnevezése: Kiss Krisztina Adrienn, Faragó Nikolett, 
Szekér Szimonetta Tamara, Dollák Tamara, Bognár Erika, Felhő Viktória, Szabados Noémi, Kardos Zsófi 
Edzők: Gyurasits Csaba, Kiss Károly 
 
 

Külföldi csapatok elemzése szakmai szempontok alapján: Minden válogatott indult az EB-n, az erősebb 

nemzetek teljes csapattal a többiek a legerősebb versenyzőiket hozták el ezért nehéz volt gyenge, könnyű 

ellenfelet kapni. Összesen: 121 birkózó indult. 

 

 

Magyar csapat teljesítményének értékelése, kihangsúlyozva a jelenlegi állapotot, majd az elérendő 

célokat személyekre lebontva. 

50kg 1.Oroszország 2.Törökország 3.Németország, Olaszország 

Kiss Krisztina Adrienn 16 induló közül a 15. helyen végzett. Első mérkőzésen török ellenfelétől 10:0-ra 

kikapott, majd a vigaszágon 0:7-es vezetésnél tussal kikapott. Bátran birkózott, de mind erőben, mind 

technikában fejlődnie kell. 

 

53kg 1.Törökország 2.Azerbajdzsán 3.Oroszország, Románia 

Faragó Nikolett 16 induló közül a 13. helyen végzett. Első mérkőzésén ukrán ellenfele lábratámadásból 

levitte, majd tüdő fogással betusolta (0:4) tus. Az ukrán lány nem adott lehetőséget, hogy Nikolett 

kibontakozhasson, gyors tusgyőzelmet aratott. Mind erőben, mind technikában fejlődnie kell.  

 

55kg 1.Oroszország 2.Fehéroroszország 3.Ukrajna, Törökország 

Szekér Szimonetta Tamara 12 induló közül az 5. helyen végzett. Első mérkőzésén svájci ellenfelét 

taktikus birkózással 8:0-s állásnál betusolta. Második mérkőzésén német lánnyal találkozott, akin nagy 

küzdelemben 3:3-as győzelmet aratott (nagyobb értékű akcióval győzött). Harmadik mérkőzésen orosz 

lánnyal találkozott, az orosz lány erőben felülmúlta Szimonettát és 3:0-s győzelmet aratott. A harmadik 
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helyért egy török lánnyal birkózott, akitől 5:2-re kapott ki. Három héttel a verseny előtt megsérült a 

könyöke ezért nem tudott teljes értékű munkát végezni, ennek ellenére jól birkózott. Javulnia kell a lenti 

és a támadó birkózásban, hogy vesztes helyzetből tudjon fordítani.  

 

57kg 1.Oroszország 2.Svédország 3.Németország, Ukrajna 

Dollák Tamara 12 induló közül 10. helyen végzett. Ukrán ellenfele ellen jól kezdett (félidő 2:2 ide). A 

második félidőben lábratámadás után egy rossz helyezkedés következtében összefogták rajta a csomagot 

és betusolták. Tamara az egyik legtehetségesebb birkózó, de az edzésmunkája és a szorgalma nem 

megfelelő. 

 

59kg 1.Moldávia 2.Ukrajna 3.Németország, Olaszország 

Bognár Erika 16 induló közül 8. helyen végzett. Első mérkőzésén örmény ellenfelét 10:0-ás vezetésnél 

betusolta. Második mérkőzésén az orosz lány már az első félidőben jelentős előnyre tett szert (6:1) 

levitelekkel és pörgetéssel. A második félidőben tovább növelte előnyét és 12:1-es technikai tus 

győzelmet aratott. Jobban elő kell készíteni a támadásokat és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

védekezésre. 

 

62kg 1.Ukrajna 2.Bulgária 3.Svédország, Oroszország 

Felhő Viktória 12 induló közül 5. helyen végzett. Első mérkőzésén bulgár ellenfele 4:0-s vezetésnél 

összefogta a csomagot és betusolta. Második mérkőzésén a svéd lány egy levitel után karfelszedésből 

betusolta. Agresszivitásban, erőben felveszi a versenyt az ellenfeleivel, de technikailag sokat kell még 

javulnia mind állásból, mind lentről. 

 

65kg 1.Ukrajna 2.Németország 3.Törökország, Olaszország 

Szabados Noémi 12 induló közül 5. helyen végzett. Első mérkőzésén svéd ellenfele 6:0-s vezetésre tett 

szert, de Noémi malomdobás, lábratámadás, fejlefogás végrehajtásával megfordította a mérkőzést, majd 

be is tusolta ellenfelét. Második mérkőzésén nagy küzdelemben alul maradt ukrán ellenfele ellen (7:2). 

Harmadik mérkőzésen török ellenfele kötöttfogású birkózást bemutatva diadalmaskodott 3:5 arányban. 

Kiváló versenyző, végig kontrol alatt tartja a mérkőzéseit. Erősödnie kell, valamint szélesíteni kell a 

meglévő repertoárját. Még kadet korú versenyző. 

 

68kg 1.Oroszország 2.Fehéroroszország 3.Ukrajna, Törökország 

Nem volt magyar induló 

 

72kg 1.Oroszország 2.Olaszország 3.Ukrajna, Románia 

Kardos Zsófia 8 induló közül 8. helyen végzett. Első mérkőzésén török ellenfele egy levitelt követően 

pörgetésekkel befejezte a mérkőzést (0:10) tus. Zsófinak a verseny előtt egy héttel – a római 

edzőtáborban – megsérült a bordája. A birkózás során kiújult a sérülése ezért nem tudott 100%-os 

teljesítményt nyújtani. Ő a legszorgalmasabb lány a csapatban. Ha így folytatja nagy jövő előtt állhat. 

 

75kg 1.Svédország 2.Törökország 3.Oroszország, Ukrajna 

Nem volt magyar induló 

 

Az Európa Bajnokságot megelőzően két pontszerző hellyel számoltunk. Ezt teljesítettük, sőt, még egy 

harmadik pontszerző helyet is elhoztunk. Nagy Bernadett egészségügyi okokból hiányzott a csapatból, 

akinek nagy esélye lett volna az éremre. Ez egy nagyon fiatal csapat, jövőre még jobb eredményekre 

számítunk. 

 

 

Összeállított: Struhács György, Bánkuti Zsolt, Gyurasits Csaba      


